
 
 
 
Förteckning över självstudiematerial som ingår i kurserna ”BAS P / BAS U Videokurs” och 
“BAS P / BAS U Självstudiekurs”. 
 
Arbetsplatsens utformning 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om tillämpningen 
av föreskrifterna 
 
Användning av arbetsutrustning  
Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De är EU-baserade och bygger på 
ett minimidirektiv från EU. 
 
Användning av lyftanordningar och lyftredskap, föreskrifter.  
Föreskrifterna gäller alla som använder lyftanordningar och lyftredskap i arbetet. Arbetet ska 
planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras. Ursprungs- och 
ändringsföreskrifter Pdf-filen innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga 
texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången. 
 
Asbest, föreskrifter. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. 
(Ändringar införda t.o.m. den 9 april 2019.) 
 
Belastningsergonomi, föreskrifter.  
Dessa föreskrifter om belastningsergonomi syftar till att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska 
ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar 
förebyggs. (Ändringar införda t.o.m. den 9 april 2019.) 
 
Besiktning lyftanordningar, föreskrifter.  
Föreskrifterna innehåller regler och anvisningar för olika slags besiktning av lyftanordningar. De 
gäller till exempel grävmaskiner, fordonskranar, hissar, lingångar och kranar. 
 
Buller, föreskrifter.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
 
Byggnads- och anläggningsarbete, föreskrifter  
Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även 
byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, 
vägarbete och skyddsnät. 
 
COVID-19 - Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från 
sjukdomen covid-19 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från 
sjukdomen covid-19 
 
Ensamarbete, föreskrifter.  
Föreskrifterna gäller arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering. Reglerna har 
utförliga kommentarer. Andra aktuella bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (3 kap 2 §). 
 
Ensamarbete, broschyr  
Om möjligheterna att underlätta ensamarbetets påfrestningar 
 
Första hjälpen och krisstöd, föreskrifter.  
Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att 
återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som 
omfattas av arbetsmiljölagen. 
 
Kemiska arbetsmiljörisker, föreskrifter.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker (Ändringar införda 
t.o.m. den 9 april 2019.) 



 
Kvarts – stendamm i arbetsmiljön, föreskrifter.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts – stendamm i arbetsmiljön (Ändringar 
införda t.o.m. 9 april 2019.) 
 
Minderårigas arbetsmiljö, föreskrifter.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. den 29 maj 2018.) 
 
OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter. 
Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare 
ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att 
bedriva. Genom dessa föreskrifter upphävdes de tidigare föreskrifterna om Kränkande 
särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) och Omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18) 
samt de allmänna råden om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14). 
 
Personlig skyddsutrustning, föreskrifter. 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning samt allmänna 
råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) 
 
SKYDD MOT SKADA GENOM FALL, FÖRESKRIFTER. 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom fall med kommentarer 
 
SKYDD MOT SKADA GENOM RAS, FÖRESKRIFTER. 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom ras med kommentarer 
 
SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrifter.  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna. Beslutad den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-
30) 
 
Skyltar och signaler, föreskrifter. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete samt 
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
 
Stegar och arbetsbockar, föreskrifter. 
Föreskrifterna innehåller grundläggande krav på bärbara stegar och arbetsbockar. Här finns regler 
för användning, konstruktion, certifiering och märkning. 
 
Ställningar, föreskrifter.  
Föreskrifterna för ställningar gäller ställningar och väderskydd. Föreskrifterna innehåller till 
exempel materialkrav, regler för typkontroll, märkning och instruktioner samt regler och råd för 
placering och dimensionering. 
 
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, föreskrifter. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar samt allmänna råd 
om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) 
 
Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?  
Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. 
Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika 
skeden i byggprocessen för att få en bättre arbetsmiljö under byggskedet. En bra planering 
och projektering leder till en säkrare byggarbetsplats med 
minskad risk för ohälsa och olycksfall, effektivare produktion och en ökad lönsamhet. 
 
Vibrationer, föreskrifter. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna (Ändringar införda till och med den 9 april 2019.) 
 
VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN, FÖRESKRIFTER. 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön 
samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 
 
 


